
SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

sa 10. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
održane 18.03.2020. godine s početkom u 9:00 sati putem konzultacije članova  e-mailom. 

          
Temeljem članka 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, članka 

3. i 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
članovi Upravnog vijeća dali su pisanim putem svoj glas po točkama dnevnog reda.  
 
 

dnevni red 
     

1. Usvajanje zapisnika sa (9.) sjednice Upravnog vijeća. 
2. Usvajanje završnog računa, inventurnih zapisnika te Odluke o raspodjeli rezultata 

poslovanja  Županijske uprave za ceste za 2019. godinu. 
3. Podnošenje Izvješća o radu Županijske uprave za ceste za 2019. godinu.  
4. Podnošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu. 
5. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog  plana  za 2020. godinu i projekcija plana za 

2021. i 2022. godinu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije. 
6. Donošenje I. Izmjena i dopuna  Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta 

za 2020. godinu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije s pripadajućim 
Planom nabave za 2020. godinu. 

7. Prijedlog Odluke o imenovanju članova povjerenstva za praćenje i provedbu Ugovora o 
financiranju izgradnje ceste Kosinj most – Bakovac. 

8. Donošenje Pravilnika o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju 
Županijske uprave za ceste. 

9. Donošenje Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva. 
10. Razno. 

                 
Pismena s glasovima članova Upravnog vijeća u privitku su ovog zapisnika.  

                               
 
Ad.1.  Usvajanje zapisnika sa (9.) sjednice Upravnog vijeća. 
 
Utvrđujem da su članovi Upravnog vijeća glasovali na slijedeći način:        

1. Ernest Petry – predsjednik,        ZA      predloženi prijedlog 
2. Ivan Bižanović – član,        ZA      predloženi prijedlog 
3. Zlatko Cvitković-član,        ZA      predloženi prijedlog 
4. Miljenko Petrlić-član        ZA      predloženi prijedlog 

      5.   Nada Babić-članica        ZA      predloženi prijedlog 
 
            Temeljem provedenog izjašnjavanja utvrđujem da se jednoglasno usvaja zapisnik sa (9.) 
sjednice Upravnog vijeća. 
 
Ad.2.  Usvajanje završnog računa, inventurnih zapisnika te Odluke o raspodjeli rezultata 
poslovanja  Županijske uprave za ceste za 2019. godinu. 
 
Utvrđujem da su članovi Upravnog vijeća glasovali na slijedeći način:      

1. Ernest Petry – predsjednik,        ZA      predloženi prijedlog 
2. Ivan Bižanović – član,        ZA      predloženi prijedlog 
3. Zlatko Cvitković-član,        ZA      predloženi prijedlog 
4. Miljenko Petrlić-član        ZA      predloženi prijedlog 



      5.   Nada Babić-članica        ZA      predloženi prijedlog 
 
            Temeljem provedenog izjašnjavanja utvrđujem da se jednoglasno usvaja završni račun, 
inventurni zapisnici te Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja  Županijske uprave za ceste za 
2019. godinu. 
 
Ad.3.  Podnošenje Izvješća o radu Županijske uprave za ceste za 2019. godinu.  
 
Utvrđujem da su članovi Upravnog vijeća glasovali na slijedeći način:     

1. Ernest Petry – predsjednik,        ZA      predloženi prijedlog 
2. Ivan Bižanović – član,        ZA      predloženi prijedlog 
3. Zlatko Cvitković-član,        ZA      predloženi prijedlog 
4. Miljenko Petrlić-član        ZA      predloženi prijedlog 

      5.   Nada Babić-članica        ZA      predloženi prijedlog 
 
            Temeljem provedenog izjašnjavanja utvrđujem da se jednoglasno donosi Izvješće o radu 
Županijske uprave za ceste za 2019. godinu.  
 
Ad.4. Podnošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu. 
 
Utvrđujem da su članovi Upravnog vijeća glasovali na slijedeći način:   

1. Ernest Petry – predsjednik,        ZA      predloženi prijedlog 
2. Ivan Bižanović – član,        ZA      predloženi prijedlog 
3. Zlatko Cvitković-član,        ZA      predloženi prijedlog 
4. Miljenko Petrlić-član        ZA      predloženi prijedlog 

      5.   Nada Babić-članica        ZA      predloženi prijedlog 
 
            Temeljem provedenog izjašnjavanja utvrđujem da se jednoglasno donosi Godišnji 
izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu. 
 
Ad.5. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog  plana  za 2020. godinu i projekcija plana za 
2021. i 2022. godinu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije. 
 
Utvrđujem da su članovi Upravnog vijeća glasovali na slijedeći način:    

1. Ernest Petry – predsjednik,        ZA      predloženi prijedlog 
2. Ivan Bižanović – član,        ZA      predloženi prijedlog 
3. Zlatko Cvitković-član,        ZA      predloženi prijedlog 
4. Miljenko Petrlić-član        ZA      predloženi prijedlog 

      5.   Nada Babić-članica        ZA      predloženi prijedlog 
 
            Temeljem provedenog izjašnjavanja utvrđujem da se jednoglasno donose I. Izmjene i 
dopune Financijskog  plana  za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu 
Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije. 
 
Ad.6. Donošenje I. Izmjena i dopuna  Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 
2020. godinu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije s pripadajućim Planom nabave 
za 2020. godinu. 
 
Utvrđujem da su članovi Upravnog vijeća glasovali na slijedeći način:    

1. Ernest Petry – predsjednik,        ZA      predloženi prijedlog 
2. Ivan Bižanović – član,        ZA      predloženi prijedlog 
3. Zlatko Cvitković-član,        ZA      predloženi prijedlog 



4. Miljenko Petrlić-član        ZA      predloženi prijedlog 
      5.   Nada Babić-članica        ZA      predloženi prijedlog 

 
            Temeljem provedenog izjašnjavanja utvrđujem da se jednoglasno donose I. Izmjene i 
dopune  Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu Županijske 
uprave za ceste Ličko-senjske županije s pripadajućim Planom nabave za 2020. godinu. 
 
Ad.7. Prijedlog Odluke o imenovanju članova povjerenstva za praćenje i provedbu Ugovora o 
financiranju izgradnje ceste Kosinj most – Bakovac. 
 
Utvrđujem da su članovi Upravnog vijeća glasovali na slijedeći način:    

1. Ernest Petry – predsjednik,        ZA      predloženi prijedlog 
2. Ivan Bižanović – član,        ZA      predloženi prijedlog 
3. Zlatko Cvitković-član,        ZA      predloženi prijedlog 
4. Miljenko Petrlić-član        ZA      predloženi prijedlog 

      5.   Nada Babić-članica        ZA      predloženi prijedlog 
 
            Temeljem provedenog izjašnjavanja utvrđujem da se jednoglasno donosi Odluka o 
imenovanju članova povjerenstva za praćenje i provedbu Ugovora o financiranju izgradnje ceste 
Kosinj most – Bakovac. 
 
 
Ad.8. Donošenje Pravilnika o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju 
Županijske uprave za ceste. 
 
Utvrđujem da su članovi Upravnog vijeća glasovali na slijedeći način:    

1. Ernest Petry – predsjednik,        ZA      predloženi prijedlog 
2. Ivan Bižanović – član,        ZA      predloženi prijedlog 
3. Zlatko Cvitković-član,        ZA      predloženi prijedlog 
4. Miljenko Petrlić-član        ZA      predloženi prijedlog 

      5.   Nada Babić-članica        ZA      predloženi prijedlog 
 
            Temeljem provedenog izjašnjavanja utvrđujem da se jednoglasno donosi Pravilnik o 
Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Županijske uprave za ceste. 
 
Ad.9. Donošenje Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva. 
 
Utvrđujem da su članovi Upravnog vijeća glasovali na slijedeći način:    

1. Ernest Petry – predsjednik,        ZA      predloženi prijedlog 
2. Ivan Bižanović – član,        ZA      predloženi prijedlog 
3. Zlatko Cvitković-član,        ZA      predloženi prijedlog 
4. Miljenko Petrlić-član        ZA      predloženi prijedlog 

      5.   Nada Babić-članica        ZA      predloženi prijedlog 
 
            Temeljem provedenog izjašnjavanja utvrđujem da se jednoglasno donosi Pravilnik o 
zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva. 
 
 
Ad.10. Razno. 
Informacija Ravnatelja iz područja rada i radnih odnosa u ŽUC-e LSŽ. 
 
 



Glasovanje po točkama dnevnog reda završeno je 18.03.2020. godine u 10:21 sati. 
 
 

Klasa:023-01/18-01/02 
Ur.br.:2125/1-09/20-02-75 
Gospić, 18.03.2020. godine. 

 
 
 
 
 

ZAPISNIČAR  
 PREDSJEDNIK 

UPRAVNOG VIJEĆA 
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE 

   
Antonija Pavelić, ing.prom.,v.r.  Ernest Petry, dipl.iur.,v.r. 

        


